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 العائالت األعزاء،  
 

نحن متحمسون الستضافة سلسلة فعاليات افتراضية إضافية حول عمليات القبول في المدارس الثانوية في مدينة نيويورك.  

نرحب بجميع عائالت مدينة نيويورك الذين لديهم طفل في الصف الثامن )وأيضاً االعائالت المهتمة بالتقديم التي لديها طفل في 

 ى الحضور. كل فعالية ستكون افتراضية، لذا يمكنكم االنضمام من أي مكان!الصف التاسع ألول مرة( ونشجعهم عل

 

  في كل فعالية، سنشارك المعلومات التي قد تجدها العائالت مفيدة عند تقديم طلباتها، بما في ذلك معلومات حول

شاركة في عملية تجربة المدارس الثانوية المفروزة، وكيفية إنشاء طلب إلحاق متوازن للمدرسة الثانوية، وكيفية الم

 (.LaGuardia High Schoolاألداء لبرامج الفنون، بما في ذلك لثانوية الغوارديا )

  .بعد العرض التقديمي، سنرد على األسئلة التي يتم إرسالها خالل الفعالية 

 
 على النحو التالي: سيتم توفير خدمات ترجمة مختلفة لفعاليات مختلفة،محتوى كل فعالية هو نفسه، ولكن 

 
   

 1 مساًء تعقد الفعالية باللغة اإلنكليزية فقط. 7مساًء إلى  6، مارس/ آذار 

 4 ،تتوفر خدمة الترجمة الفورية باللغات: بعد الظهر | ستنعقد الفعالية باللغة اإلنكليزية. 2إلى  1 من مارس/ آذار  
 البنغالية والكورية واألردية

  7 ،تتوفر خدمة الترجمة الفورية باللغات:  مساًء | ستنعقد الفعالية باللغة اإلنكليزية. 7إلى  6 من مارس/ آذار
 العربية والفرنسية والروسية

 8 ،تتوفر خدمة الترجمة الفورية باللغات:  مساًء | ستنعقد الفعالية باللغة اإلنكليزية. 7إلى  6 من مارس/ آذار

 الصينية )ماندرين( وكريول هايتي واإلسبانية

 

 كيفية االنضمام: 

  .ة ) سوف تعقد كل فعالية عن طريق البث المباشر ( في وقت بدء الفعالية أو انقروا Zoomانضموا إلينا على منصَّ

 bit.ly/2022HSEvents هنا: 

 :تحققوا من بريدكم اإللكتروني أو الموقع اإللكتروني  ملحوظة هامةschool.nyc.gov/High  قبل يومي عمل

التي ستحتاجونها لالنضمام إلى  كلمة المرورو (Zoomرابط منصة )من الفعالية: سنرسل لكم رسالة تتضمن 

 باللغات المتوفرة. الترجمة الفوريةأرقام الهواتف لالتصال لالستماع إلى الفعالية، وكذلك 

 

 ال يمكنكم الحضور أو ترغبون في معرفة المزيد؟

   قوموا بزيارة الرابطschool.nyc.gov/High وschool.nyc.gov/SHS.  سيتم نشر تسجيالً يحتوي

 على الترجمة المكتوبة على موقعنا على اإلنترنت بعد أسبوعين من الفاعلية األولى.

 
 
 

  مع أطيب األمنيات،
 فريق عمليات القبول في المدرسة الثانوية، مكتب شؤون قيد التالميذ 
  
تأكدوا من التسجيل على قائمة البريد اإللكتروني لدينا لعملية  هل تمت إعادة توجيه هذا البريد اإللكتروني إليكم من صديق؟ 

إذا كنتم ترغبون في إلغاء االشتراك في الرسائل  .schools.nyc.gov/SignUpالقبول بالمدارس الثانوية عبر الرابط 
 .هنا المستقبلية حول القبول بالمدارس الثانوية، فالرجاء النقر

 

https://bit.ly/2022HSEvents
https://bit.ly/2022HSEvents
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/specialized-high-schools
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=ar
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